
Platnost od března 2016 Sídlo společnosti: Revoluční 1044/23 | PSČ 110 00 Praha 1 | IČ: 241 59 921 | DIČ: CZ24159921
Společnost zapsána v OR vedeným Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 17506

Vážení cestovatelé,
společnost EXIM TOURS a.s. vám nabízí slevový program na zájezdy a pobyty pořádané EXIM TOURS a.s. Tato 
nabídka tak nahrazuje veškeré předchozí slevové programy a zároveň navyšuje poskytované slevy.  

V té souvislosti si vás dovolujeme informovat, že nárok na účast na slevovém programu vzniká pouze členům Klubu 
pevného zdraví po předložení členské karty. 

Slevu lze uplatnit na všech značkových prodejnách EXIM TOURS, online oddělení, callcentru i v celé obchodní síti 
EXIM TOURS nejpozději při rezervaci zájezdu - před sepsáním smlouvy o zájezdu. Seznam všech prodejních míst 
naleznete na webových stránkách www.exim.cz – v sekci „kontaktní spojení“. 

SLEVOVÝ PROGRAM:
P LETECKÉ ZÁJEZDY
 � za standardních nezlevněných cenových podmínek ............................ 15 %
 �	za podmínek Last minute, Super last minute, Ultra last minute, 
  jakkoliv označené „Last“ či „Speciální nabídka“  ....................................5 %

P ZÁJEZDY Z KATALOGU EVROPA AUTEM, LYŽE, EUROVÍKENDY A FLY AND SLEEP
 � za standardních nezlevněných cenových podmínek ..............................5 %
 �	za podmínek Last minute, Super last minute, Ultra last minute, 
  jakkoliv označené „Last“ či „Speciální nabídka“  ....................................3 %

PODMÍNKY UPLATNĚNÍ
Sleva je poskytována z konečné ceny zájezdu, není poskytována z doplňkových služeb (pojištění, seating, víza, ….). 

Slevy není možno kombinovat nebo s čítat s dalšími slevami, případně kumulovat v rámci dalších marketingových akcí 
EXIM TOURS a.s.

V souvislosti s tímto sdělením si Vás dovolujeme informovat, že EXIM TOURS a.s. může podmínky a výši slev v rámci 
slevového programu měnit, přičemž o délce trvání slevového programu rozhoduje EXIM TOURS a.s. Ujišťujeme Vás 
však, že o takových případných změnách byste byli nejméně s měsíčním předstihem informováni.

S pozdravem
kolektiv EXIM TOURS a.s.

LZE UZNAT:

� Na všechny plně platící osoby na smlouvě (na pevném 
lůžku i přistýlce)

� Na jednolůžkové pokoje

� Z příplatků za AI, SV, MB

� S úvěrem s navýšením i bez navýšení

� S reklamační slevou

� S Dárkovým poukazem (DP) EXIM TOURS bez 
omezení (ekvivalent peněz)

� V kombinaci s Benefity a ceninami Edenred a Le  
Cheque Dejeuner (Sodexo ne) – sleva až po odečtu  
benefitů a cenin, tzn. pouze z hotových peněz

NELZE UZNAT:

� S bonusem z karty stálého zákazníka

� Na dětské ceny (za letenku, ani za vyšší ceny)

� Na nákup pouze letenky (charterové a pravidelné linky)

� Na provizní prodej – Atis, ITS Billa…. nebo, které EXIM 
TOURS a.s nepořádá

� S katalogovými slevami (karta stálého zákazníka, 
seniorská sleva, novomanželská sleva….)

� S letními a zimními mírami, veletržní slevou, valentýn-
skou slevou…

� V kombinaci s dítětem zdarma

� Poukazem na zájezd (PZ)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA ZÁJEZDŮ WWW.EXIM.CZ
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